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Crassostrea gigas Japanskt jätteostron

Bild till vänster: Europeiskt ostron (Ostrea edulis) till vänster och japanskt jätteostron (Crassostrea
gigas) till höger. Bild till höger: Japanska jätteostron som växer på en blåmussla (Mytilus edulis)
© Fotograf, Anna-Lisa Wrange

Svenskt
vardagsnamn

Japanskt jätteostron, stillahavsostron

… och på andra
språk

Norska: stillehavsøsters Danska: stillehavsøsters, japansk østers Engelska:
Pacific oyster, Pacific giant oyster, Pacific cupped oyster Tyska: Felsenaustern,
Pazifische Auster Franska: huître japonaise

Vetenskapliga
namn

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793; fam. Ostreidae
Synonym(er): Crassostrea angulata (dock inte fullständigt färdigutrett),
Ostrea gigas, Ostrea angulata

Organismgrupper

Musslor (klass Bivalvia), Blötdjur (fylum Mollusca)

Storlek och
utseende

Ett fullvuxet japanskt jätteostron är vanligtvis 8-20 cm långt. Det finns dock
rapporterat om exemplar på upp till 40 cm. Ostronets form är mycket variabel
och beror av miljön den befinner sig i. Om ostronet växer trångt kan det bli
mer avlång och taggig medan den ensam på en sten kan vara relativt platt och
slät (Wrange, 2008).
Ostronets skal är ofta kraftigt veckat med sex vågformade breda ribbor som
sträcker sig från umbo till skalkanten (Hayward & Ryland, 1995). Ofta finns
purpurfärgade längsgående streck (syns bäst på små individer <5 cm). Undre
skalet är skålat och det övre lite konkavt. Vildlevande individer sitter med ena
skalhalvan cementerad mot ett fast underlag, t.ex. sten, blåmusslor eller andra
jätteostron till skillnad från vårt inhemska ostron. Arten kan bilda rev.

Kan förväxlas
med

I Sverige är en förväxling med det platta ostronet Ostrea edulis inte trolig för
fullvuxna exemplar. I Europa finns dock även det portugisiska ostronet
Crassostrea angulata vars släktskap med C. gigas är under utredning. Flera
studier pekar på att det är samma art eftersom de kan bilda fertil avkomma
(Huvet et al., 2002). Andra studier visar dock på att de skiljer sig vad gäller
tillväxthastighet och att C. angulata tycks ha en djupare skålform än C. gigas
(Batista et al., 2008). Studier från Kina understryker att ostron är mycket
svåra att artbestämma utifrån skalmorfologi eftersom de är så formvariabla
och att många bestämningar i Kina därför troligtvis är felaktiga (Wang et al.,
2010).
Genetiska studier av samma författare visar att C. gigas förekommer i norra
delen av Kina och C. angulataformen i södra delen av Kina. De två arterna
uppvisar en genetisk skillnad men eftersom de kan hybridisera föreslår
författaren att C. angulata ska betraktas som underart till C. gigas. C. angulata
introducerades till Frankrike från Portugal 1868 och introducerades till Portugal
troligtvis från Taiwan (Boudry et al., 1998; Huvet et al., 2000).
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Geografiskt
ursprung

De ostron som finns i Europa och USA är framförallt introducerade från Japan
för att användas inom vattenbruket. 1903 introducerades Jätteostronet till
USA:s stillahavskust och1966 introducerades det till Frankrikes atlantkust.
Ostronet har därefter även importerats till Storbritannien från Nordamerika och
förflyttning av ostron mellan vattenbrukare i olika länder inom Europa har skett
upprepade gånger.

Första
observation
i svenska
vatten

Arten sattes ut på prov för odling på ett fåtal lokaler i norra Bohuslän på 1970talet. De inplanterade individerna hade hög överlevnad, men reproducerade sig
inte. Endast ett fåtal ostron lämnades kvar i havet. Sommaren 2007 hittades
ett stort antal individer i Bohuslän (Wrange, 2008).

Förekomst i
svenska havsoch
kustområden

Arten finns längs västkusten, från Strömstad till norra Halland (Falkenberg),
ibland talrikt. En inventering under 2007-2008 visade på tätheter på upp till
500 ostron m-2 på vissa platser i norra Bohuslän.
Inventeringar i Sverige visar att ostronen förekommer i störst täthet mellan
0-50 cm djup och maximalt ner till 2-2,5 meter (Åsa Strand, Göteborgs
universitet personlig kommunikation 2011). Inventering under sommaren 2011
visade att rekryteringen varit mycket framgångsrik trots hög vinterdödlighet
(Åsa Strand, Göteborgs universitet personlig kommunikation 2011). Ostronen
finns på grunda musselbankar men förekomsten på djupare liggande bankar
bestående av det inhemska ostronet är inte kvantifierad.

Övrig förekomst
utanför
ursprungligt
utbredningsområde

Japanska jätteostron har importerats för odling på många håll i världen och
idag finns det bestånd i kustvattnen längst Nordamerikas västkust, vid
Sydafrika, sydvästra Australien och runt Nya Zeeland. I Europa finns arten
längs Atlantkusten, kring Brittiska öarna och ända upp till Norge, samt även i
Medelhavet.

Referenser till
observationer i
områden nära
svenska
farvatten

Ostronen finns i holländska, tyska och danska Vadehavet, i Limfjorden och
Isefjorden samt längs södra delen av den norska kusten (Wrange et al., 2010).

Troligt
införselsätt

Arten har ett frisimmande larvstadium och det är troligt att den invasion vi sett
under 2000-talet skett via larver som följt med strömmar t.ex. från de stora
ostronpopulationerna i Danmark. Men olaglig import eller sumpning av vuxna
individer i svenskt vatten kan inte helt uteslutas.
Inplanteringen av jätteostron för akvakultur på 70-talet resulterade inte i några
bestående populationer i svenska kustvatten.

Miljö där arten
förekommer

Japanska jätteostron lever på skyddade platser i estuarier (områden där sött
och salt vatten blandas, t.ex. vid en flodmynning) eller kustnära marina
habitat. De är oftast grundlevande (0-3 m) och lever i Sverige i huvudsak
mellan 0-50 cm djup. Djuren fäster oftast till hårda underlag t.ex. andra
ostron, blåmusslor, stenar, klippor eller bryggor, men man kan också finna dem
på leriga eller sandiga bottnar. I Vadehavet består nu många musselbankar till
stor del av det japanska jätteostronet. Arten tolererar temperaturer mellan -5
och 35 °C och salthalter mellan 10 och 40 ‰. Optimala förhållanden för en
lyckad reproduktion är en vattentemperatur på 20-26 °C, och salthalt på
23-36 ‰. I Sverige har mortaliteten i samband med isvintrar visat sig vara
mycket hög ned till 50 cm djup (Åsa Strand Göteborgs universitet, personlig
kommunikation 2011).
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Ekologiska
effekter

Trots att det japanska jätteostronet är vanligt har få kvantitativa studier av
ekologiska effekter utförts (Ruesink et al., 2005; Padilla, 2010). Ostronet sätter
sig dock fast i underlaget och bygger upp rev och lever av att filtrera
planktonalger ur vattnet. Eftersom de kan förekomma i stora mängder kan de
konkurrera om både plats och föda med andra organismer med liknande
levnadssätt, t.ex. blåmusslan (Mytilus edulis). Beräkningar av
filtrationskapaciteten indikerar att bärkraften i vissa instängda vattenområden i
Vadehavet kan vara uppnådd. D.v.s. en ytterligare expansion av ex.
vattenbruket är då inte i möjlig (Troost, 2010). I Vadehavet finns ostronen på
många blåmusselbankar och även på mjukare substrat. I och med att
musselbankarna har förändrats till att vara mixade eller dominerade av ostron
är oron stor för att de associerade organismsamhällena kommer att förändras.
Antalet studier som verkligen har studerat de ekologiska effekterna är få men
de studier som har utförts pekar på att biodiversiteten inte tycks minska i
ostronrev jämfört med musselbankar eller bar mjukbotten. Inte heller har
blåmusslorna fått ge vika (Markert et al., 2010; Troost, 2010).
I Vadehavet kan epibionter som japanska jätteostron ha en effekt på
populationsdynamik och ekologisk funktion hos den vanliga strandsnäckan
Littorina littorea (Eschweiler & Buschbaum, 2011).
Eftersom de är revbildande skulle de kunna förändra lokala strömförhållanden
vilket dock inte är studerat. I Vadehavet är framförallt ejder anpassad för att
äta blåmusslor varför man är orolig för att dessa kommer att drabbas. De
övervakningsstudier som har utförts är dock inte tillräckligt robusta för att
kunna påvisa att nedgången i Vadehavets ejderbestånd beror på det japanska
jätteostronet (Blew & Südbeck, 2005).
En studie i Vadehavet har visat att ostron i blåmusselbankar fungerar som
sänkor för parasitiska trematoder som har blåmusslan som mellanvärd. I
blandade bankar sjunker antalet trematoder i musslorna eftersom parasiterna
filtreras upp av ostronen som inte påverkas negativt (Thieltges et al., 2009).
Under flera år har blåmusslorna haft dålig rekrytering i Vadehavet, troligtvis
p.g.a. varmare vintrar som gör att deras predatorer överlever (Troost, 2010).
Eftersom musslor och ostron tycks kunna samleva i blandade rev kan kanske
ostronreven ge musslorna ett visst skydd mot predatorer (Diederich, 2005;
Troost, 2010).

Andra effekter

Om ostronen bottenfäller på badstränder kan rekreationsvärdet försämras då
ostronen är vassa att gå på. Eftersom ostronet sätter sig fast vid underlaget
skulle den kunna bli en ny allvarlig påväxtorganism på marina konstruktioner
och båtskrov.

Övrigt

Det japanska jätteostronet har introducerats över nästan hela världen för att
användas inom vattenbruket eftersom det är snabbväxande och tålig.
Ekonomiskt sett är det den viktigaste ostronarten i världen, med en produktion
på mellan tre och fyra miljoner ton ostron per år. I Storbritannien producerar
kläckerier över 100 miljoner ostron varje år som sedan placeras ut i havet för
tillväxt.
I mitten av september upptäcktes massdöd av japanska jätteostron i vattnen i
Strömstadstrakten och på flera ställen i Oslofjorden. Därefter har liknande fynd
gjorts söder ut i vattnen utanför Grebbestad och Lysekil. Havs- och
vattenmyndigheten, HaV, satsar nu (oktober 2014) 200 000 kronor på att
undersöka orsakerna till massdöden.
Se video från norska Havsforskningsinstituttet:
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/september/
massiv_ostersdod_i_skagerrak-se_video/nn-no
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